Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
20 september 2019

Nieuwsbrief nummer 02

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
U ontvangt de nieuwsbrief elke twee weken (op papier of via e-mail) via de leerkracht
van uw kind.
Het archief van de nieuwsbrieven kunt u vinden op onze website: www.destrandwacht.nl.
In de nieuwsbrief staat algemene informatie vanuit de school voor onze leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s).
Via de e-mail ontvangt u wekelijks een weekbericht vanuit de groep van uw kind.

Hulpouders locatie Paddepad
Gedurende het schooljaar zijn er verschillende activiteiten waarbij wij uw hulp kunnen
gebruiken. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een strookje waarmee u zich kunt aanmelden als hulpouder voor één of meerdere activiteiten. Iedereen mag zich opgeven, ook
opa’s en oma’s. U meldt zich aan via het invulstrookje of via mail.
Alvast bedankt namens de leerlingen, de ouderraad en het team van PI school De
Strandwacht.
Activiteiten
1. Ouderraad
Naast de hulpouders die actief zijn bij het verlenen van allerlei hand- en spandiensten op
school, zijn er ook ouders actief in de ouderraad.
De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij diverse activiteiten en wordt gevormd door
zes ouders en één personeelslid. Per jaar vergadert de ouderraad vijf keer. Tijdens de
vergaderingen wordt actief meegedacht over de te organiseren activiteiten waar hulpouders een rol bij kunnen spelen. Binnen de ouderraad worden er werkgroepen gevormd,
die samen met leerkrachten bepaalde activiteiten voorbereiden.
De ouderraad is ieder jaar weer op zoek naar actieve ouders.
2. Materialen schoonmaken
Wij zijn op zoek naar ouders die kunnen helpen om af en toe materialen (zoals lego,
poppenkleertjes, blokken) schoon te maken. Vaak vindt dit halverwege en aan het einde
van het schooljaar plaats.
3. Sportdag
Tijdens sportdag hebben we veel extra handen nodig. De datum van de sportdag wordt
bekend gemaakt via de nieuwsbrief van school.
4. Hulp bij feesten
Bij sommige feesten is de hulp van ouders hard nodig: bij Sinterklaas en Kerst. Ouders
versieren de school en helpen met rondbrengen van eten/drinken en met opruimen.
5. Luizencontrole
Op de woensdagen ná elke schoolvakantie is het luizenteam van onze school actief. Alle
kinderen worden gecontroleerd.
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Zoals u ziet, kunnen we veel hulp gebruiken. We hopen op voldoende hulp, dit draagt bij
aan ons onderwijs en zo kunnen we het contact tussen ouders en school verder verbeteren.
Helpt u mee dit schooljaar? Geeft u zich dan op via het strookje of via mail.
- vul het strookje in onderaan deze nieuwsbrief en geef dit aan de leerkracht van uw
kind, of
- mailt u naar: ouderraad@destrandwacht.nl.

Handige ouder gezocht
Op de locatie Paddepad gebruiken we Time-Timers. Dat zijn aftelklokken die aangeven
hoe lang een activiteit of situatie nog duurt. Voor veel kinderen is dit een prettig hulpmiddel. Helaas zijn er verschillende Time-Timers defect. Omdat het zonde is om deze
apparaten weg te gooien (en nieuwe aan te schaffen), zou het fijn zijn als de kapotte
Time-Timers gerepareerd zouden kunnen worden.
Zelf lukt het ons niet, maar wellicht is er een handige ouder die hiernaar zou willen kijken. Als u hier zin in en tijd voor heeft, wilt u dan contact opnemen met Ineke de Jong?
Dat kan via e-mail: i.dejong@destrandwacht.nl. Bij voorbaat dank.

Verteltassen op de locatie Paddepad
Ook dit jaar kunt u op de locatie Paddepad Verteltassen lenen. Verteltassen zijn een leuke manier om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren zoals het vergroten van de
woordenschat, het taalbegrip en het taalgebruik.
De tassen hebben verschillende thema’s met leuke (voor)leesboekjes en bijpassende
leerzame spelletjes. De tassen zijn er voor verschillende niveaus. Zo wordt het voorlezen
en samen lezen gestimuleerd en wordt het kind gestimuleerd en geprikkeld.
Heeft u interesse in het lenen van een Verteltas of wilt u meer informatie? Neem dan
gerust contact op. Stuur een mail naar Christa Pieters, logopedist:
c.pieters@destrandwacht.nl.

Plastic doppen verzamelen voor KNGF
Ook dit schooljaar zullen we plastic doppen sparen op de
locatie Paddepad. Alle harde plastic doppen en deksels
mogen worden ingeleverd in de klas.
Denk aan doppen van:
- mineraal- of spuitwater;
- frisdrankflessen;
- melk- of yoghurtpakken;
- fruitsappakken;
- sportdrank;
- wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het
doseerdopje);
- zeep- en shampooflessen;
- deo- en spuitbussen;
- slagroombussen;
- pindakaas- en chocoladepastapotten.
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De doppen worden verzameld en gaan dan naar de stichting KNGF geleidehonden. Per
kilo doppen ontvangt de stichting een vergoeding. Dat geld wordt gebruikt om nieuwe
hulphonden op te leiden.
Helpt u ons mee?
De schone doppen mogen in de eigen klas of in groep Clownvis worden ingeleverd. Bedankt alvast.

Squla en WoordExtra
Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? Dan kunt u bij Leergeld Den Haag gratis Squla
of WoordExtra aanvragen. Squla is er voor kinderen in groep 3 tot en met 8.
WoordExtra is er voor kinderen in groep 1 en 2.
Aanvragen kan via www.leergelddenhaag.nl.

Activiteitenkalender
Maandag 30 september tot en met
vrijdag 11 oktober

Thema ‘Kinderboekenweek’.

Donderdag 17 en vrijdag 18 oktober:

Studiedagen team – de school is gesloten.

Maandag 21 oktober tot en met
vrijdag 25 oktober:

Herfstvakantie – de school is gesloten.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 4 oktober.



=============================================

Aanmeldingsformulier hulpouders locatie Paddepad
Naam: ________________________________
ouder/verzorger van _________________________uit (groepsnaam) _______________
helpt graag bij de volgende schoolactiviteiten:
O
Ouderraad
O
Materialen schoonmaken
O
Sportdag
O
Helpen bij feesten
O
Luizencontrole
Telefoonnummer: _________________________________________
Mailadres : _______________________________________________

